
 

 

 

 

 

 

 

BUTLLETÍ INFORMATIU 
3/2013 

 
SALUTACIÓ 
 
Benvolguts amics i amigues, 

 

Després d’una temporada que ha estat molt prolífica en esdeveniments de tot tipus i en els quals 

hem gaudit d’estones molt agradables, l’any toca el seu fi amb dos trobades que posen el punt i 

final: la sortida d’avui, dia 15, en la qual ens hem ajuntat una bona colla de nosaltres, 

acompanyats de la canalla i en la que ens hem desitjat Bon Nadal i la plantada del pessebre, del 

dissabte 21 que fem caminant, aquest any, pels voltants d’Altafulla i a la que, com ja es típic 

d’altres anys, una bona tassa de xocolata i coca faran que el cos agafi la temperatura necessària 

per tolerar una mica millor el fred d’aquests dies. 

 

Recordem altres actes importants com l’excursió social, la Diada, la sortida extra, la sortida a 

Montserrat que ens han fet xalar de debò i que demostren que, el mon del ciclisme i senderisme, 

estigui composat d’una barreja d’esforç, companyonia, paisatge, i alhora bona teca. 

 

Volem donar les gràcies a tots i totes per la vostra participació i convidar-vos per l’any vinent 

dons el calendari de sortides ja està preparat. Tots podem seguir el ritme, tots podem pedalar o 

caminar i millorar el nostre estat físic i anímic i ens trobarem molt millor. Animeu-vos!!!. 

 

Ja només ens queda desitjar-vos, molt sincerament,  un Bon Nadal i un venturós Any Nou. 
Una abraçada,  
 

La Junta 

 

 



PRIMERA SORTIDA DE 2014 

 
La primera sortida es farà conjunta amb la Penya Ciclista La Riera i serà el proper dia 12 de 

gener per anar a Roda de Berà (lloc d’esmorzar). A les 9 farem la foto abans de sortir. 

 

LLICÈNCIES 

 
Tots aquells socis “actius” han d’obtenir la llicència de la Federació de Ciclisme (Salvador 

Pelaez) o de la FEEC (Toni Budria), segons l’activitat que practiquen, per tal d’estar protegit, 

cas de tenir un accident. A la seu de la Penya es pot tramitar la seva obtenció, per la qual cosa 

teniu que abonar prèviament la quota, en efectiu (dissabtes de 18 a 20 hores) o mitjançant ingrés 

al compte corrent. Es responsabilitat de cada soci/a d’assegurar-se la cobertura de danys a 

tercers i propis.  

Preus: 

Ciclisme UCI: 70 € 

Ciclisme nomes Catalunya: 59 € 

FEEC infantil (menys de 14 anys): 10 € 

FEEC senderisme: 45 € 

FEEC alta muntanya: 90 €€ 

 

Per aquells que creieu que la pòlissa de responsabilitat civil de casa us pot cobrir aquesta 

activitat, seria aconsellable preguntar-ho primer a la companyia ja que les pòlisses son molt 

diverses i no entra tot a totes.  

 

 
 

REVISIONS 

 
Es recomana la revisió mèdica que inclogui una prova d’esforç, per a tots els que fan una 

activitat física intensa. La Penya gaudeix d’un tracte preferencial a la Unitat de Medicina 

Esportiva del Hospital de Santa Tecla (Telèfon 977 259900, extensió 3550).  

 

La prova recomanada es la valoració funcional IIb (per als ciclistes d’alt rendiment la III)  que 

inclou una ergometria màxima i que te un preu de 93 € pels socis i per als que viuen a 
 
Tarragona 83 € si porten un justificant de l’Ajuntament on han sol·licitat la subvenció dels 10 € 

restants (aquests preus poden modificar-se per a l’any 2014). 



 

ROBA 
 
Recomanem que tothom vagi en roba de la Penya, sobretot a les sortides dels diumenges. Tot i 

que ja no som en període de peticions, per tal de facilitar el que tothom en disposi, tenim la 

possibilitat de demanar-ne encara que no podem assegurar el període d’entrega (pot trigar una 

mica més). 

 

REGALS DE FI DE TEMPORADA 
 
A més dels mallots de soci revelació, regularitat i veterà, l’any vinent, tots aquells socis/es que 

assoleixen 25 punts o més obtindran un bon regal, probablement en equipament de roba.  

 

COMUNICAT AMB LA PENYA!! 
 
Per tal de conèixer amb més detall tot el que es refereix a la Penya et recomanem contactis amb 

la web www.pcaltafulla.cat i el facebook. Facilita’ns una adreça electrònica per fer-te arribar el 

butlletí i altres comunicats. 

 

Facilita’ns tots aquells canvis que s’hagin produït per tal d’actualitzar les dades. 

 

JUNTA 
 
President   Joan Josep Sirvent 639817932 

Secretari   Rafael Jerez  691697874 

Tresorer    Benjamin Carmenes 600921231 

Vocal de carretera  Salvador Pelaez 

Vocal de muntanya  Toni Budria 

Vocal de senderisme  Carmen Manglano 

Vocal de la secció infantil  Ildefonso Cuesta 

Vocal Penya Solidària  Ernest Fernández 

Vocal del Local Social  Esteban Rubio 

Vocal    Diego Rubio 

Vocal     Federico Bendicho 

Vocal    Jesús Tolin  

 


